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 Uitnodiging
tot het bijwonen van de Jaarvergadering en Fokkersdag.
Deze zal worden gehouden op 15 maart a.s. in het clubgebouw van AKV sportpark 
“De Bokkeduinen” 4 te Amersfoort.
Aankomst en ontvangst 10.30 uur. 

Programma 
Aanvang 11.00 uur. Lunch 12.30 –13.15 uur.
Laten we er wat moois van maken en weer flink wat dieren meenemen. Beginners 
zouden hun foktoom mee kunnen nemen en die op geschiktheid laten beoordelen 
door deskundige fokkers en keurmeesters. Na de lunch de jaarvergadering.
Tijdens de lunch: tombola, denk aan een prijsje!!!!!
De prijs voor de koffietafel waarin begrepen soep kroket, diverse soorten brood, 
beleg, luxe vleeswaren, kaas, zoetwaren, koffie, thee, melk naar keuze bedraagt
 € 9,--. Tevens is hierin begrepen een kop koffie/ thee bij binnenkomst.
 Laat de secretaris voor 10 maart a.s. weten of u al of niet komt, dan kan daar met 
de lunch rekening mee worden gehouden. We moeten echt weten of u komt!!

Agenda jaarvergadering
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen van de vorige vergadering.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
6. Bestuursverkiezing. De heer B.Bos en de voorzitter 

B. Vingerhoed zijn periodiek aftredend en 
herkiesbaar. Tegen kandidaten kunnen tot voor de vergadering worden 
aangemeld.

7. Verslag kascontrolecommissie 2007
8. Benoeming kascontrolecommissie 2008
9. Vaststellen van de contributie
10. Uitreiking prijzen clubshow
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Jaar van aftreden 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Voorzitter B.Vingerhoed @ @
Secr. F.J.E. Calf @ @
Lid F.A. Assendelft @ @
Lid B. Bos @ @
Lid J.Th. Beumer @ @
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Van de voorzitter
Een nieuw fokseizoen is weer begonnen, de Noord-Hollandse blauwen fokkers 
hebben natuurlijk al kuikens. Assendelfters en krielen kunnen wat later. Ik was 
16 februari bij de familie Suiker en daar waren echter wel wat kuikens maar de 
leg was weer gestopt, iets wat ik ook van anderen hoorde. Nu maar hopen dat 
de leg weer snel begint, zware rassen hebben tenslotte meer tijd nodig, vooral 
de hanen.
2007 was niet zo’n geweldig TT jaar, ik heb de indruk dat de aantallen 
ingezonden dieren vooral bij Assendelfters en Noord- Hollandse krielen. 
teruglopen, zoals ik al in het december nummer opmerkte. Hoe krikken we 
deze rassen weer op, zegt u het maar. Ik wil hier tijdens de jaarvergadering op 
terug komen, er moet wat gebeuren. 
Maar intussen gebeurt er toch wel iets. Dankzij de inspanningen van Dini 
Lemans zijn er twee artikelen in de pijplijn over de Assendelfters.
Het artikel in Landleven is nog steeds niet verschenen, maar in het blad 
“Levende have”verschijnt eind april een artikel over de Assendelfters. De 
foto’s zijn gemaakt bij de fam. Lemans en de tekst heb ik al ter correctie 
ingezien. Zo kan het dus ook.
Daarnaast is ons lid Ben van Ditmars druk bezig met het opzetten van onze 
website. Wij horen graag suggesties om de site zo interessant mogelijk te 
maken. Wij proberen hem voor de jaarvergadering klaar te hebben, dat wil niet 
zeggen dat er geen veranderingen/verbeteringen in kunnen worden 
aangebracht. Een website moet up to date blijven, het is geen statisch iets.
De website in opbouw is te zien onder www.b3d1.nl en zal wanneer het lukt 
deze gereed te hebben voor de 15e maart, tijdens de jaarvergadering worden 
gepresenteerd.

Zoals u weet heeft de stand op de Noordshow al twee keer een prijs 
gewonnen. Wij verheugen ons u te kunnen meedelen dat de stand opnieuw 
een prijs werd toegekend, deze keer voor originaliteit. De prijs, een 
bedrag van € 50, is niet te versmaden. Frans Assendelft heeft het toch 
weer voor elkaar gekregen. 
Frans bedankt voor de inzet die je ieder jaar weer opbrengt.

Zoals u waarschijnlijk hebt gezien heb ik me weer kandidaat gesteld, maar de 
bedenkingen omtrent het clubblad heb ik nog steeds. Gelukkig had Frits Calf 
weer meer tijd, hij is geen gemeenteraadslid meer en zijn verhuizing is klaar.
Hierdoor heeft hij naast meer tijd ook meer inspiratie gekregen, gelukkig maar.
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De dag van het Nederlands kleinvee wordt op zaterdag 31 mei in Barneveld 
gehouden bij het vergrote en vernieuwde Pluimveemuseum. 
Op bladzij 15 kunt u hier iets over lezen Wij doen daar natuurlijk ook aan mee, 
dit is ook een manier om onze rassen te promoten. We zoeken nu een paar 
leden die de stand daar willen bemannen. 

Voor hen die zich verder willen verdiepen in de erfelijkheid etc. van onze 
rassen en de daarbij horende eigenschappen is een themadag 
georganiseerd, deze wordt gehouden op 18 april in Lelystad. Aan deze 
themadag is een vragenlijst verbonden, deze zal naar onze meest actieve 
fokkers worden meegestuurd
Wij verzoeken u deze ingevuld aan de voorzitter te sturen  hij zal zorgen 
dat ze voor 1 april op de juiste plaats terecht komen. U kunt ze natuurlijk 
ook op de jaarvergadering inleveren. Tenminste 10 leden moeten hier op 
reageren.

Tenslotte hoop ik dat de opkomst op 15 maart groot is en we een mooi aantal 
dieren kunnen bespreken. Tot dan
Bas Vingerhoed 

De Noord Show 2008

Alweer de 29e Noord Show werd op 3 t/m 5 januari gehouden in de Prins 
Bernhardhoeve te Zuidlaren. Met voor de 4e keer een Jeugdshow.

Doordat de NHDB hier haar Bondstentoonstelling heeft ondergebracht is de 
afdeling hoenders, dwerghoenders, watervogels en siervogels in de 
meerderheid, 5334 nummers, maar ook de andere diergroepen waren royaal 
vertegenwoordigd. Wat te denken van 3713 pelsdieren en 167 cavia’s, met 
de sierduiven en de jeugdshow waren er bijna 11000 dieren ingezonden.
Voorwaar een tentoonstelling  waar iedereen in zeer ruime mate aan zijn 
trekken komt. Het was dan ook een drukte van belang op deze show.
Voor mij begon het op donderdag morgen 3 januari om 4.30 uur toen de 
wekker afliep want om 5.30 uur diende ik mij te melden bij keurmeester 
Ide Meijering in Koedijk om met hem mee te rijden. Onderweg haalden we 
nog twee keurmeesters op de heren Tesselaar en Koster, zodat we volle bak 
op weg gingen naar Zuidlaren. Op dit vroege uur en rijdende in Noordelijke 
richting betekent dat geen files, hetgeen voor Noord-Hollanders een 
verademing is, kwamen we om kwart voor acht aan om na een 
voorspoedige reis eerst een kopje koffie te gaan drinken.

4



De heren keurmeesters zochten daarna de keurbescheiden op en de hen 
toegewezen assistenten en gingen aan de slag.
Vanwege de vele dieren die waren ingezonden, hadden ze bijna allemaal 
“volle bak” d.w.z. het maximaal te keuren dieren.
Ik zag zelfs een aantal keurmeesters die officieel de keurstok al aan de 
wilgen hebben gehangen, maar uit de mottenballen waren gehaald om weer 
te keuren. Onze clubkeurmeester Ide Meijering mocht o.a. 33 grote Noord-
Hollandse blauwen en 38 grote New Hampshires keuren. U kunt zich 
waarschijnlijk wel voorstellen dat hij niet voor niets het zweet op zijn 
voorhoofd had staan.

Zelf ben ik op de hoenderafdeling administratief bezig met het in ontvangst 
nemen van de keurlijsten met de predicaten en punten en dan de prijslijsten 
controleren of alles wat mag worden toegekend ook goed is ingevuld.
Samen met Harm Huizinga en Jenny Vingerhoed waren we goed team.
Het inbrengen in de computer van al deze gegevens, geschiedde dit jaar 
door leerlingen van een Agrarisch Opleiding College. Rappe vingers die dit 
klusje met verve voor elkaar brachten.
Ja het moet allemaal voor 19.00 uur kaar zijn, want dan worden de 
gegevens weer doorgeseind naar de drukker, die moet zorgen dat de 
volgende dag bij de officiële opening de catalogus gepresenteerd kan 
worden. Een boekwerk van 246 pagina’s.
Als je dan de pech hebt dat een hoenderkeurmeester zijn prijslijst niet 
inlevert, dan heb je poppen aan het dansen. Deze keurmeester zal het 
NOOIT meer vergeten. Dit keer waren de Twentse hoenders de pineut, 
maar omdat we het al in een vroeg stadium ontdekten is nog tijdens de show 
alles in orde gekomen.
We hebben op de keurdag de diergroep secretaris Appie Groothoff node 
gemist.
Onze vraagbaak kwam die dag uit het ziekenhuis en gelukkig was hij bij de 
opening weer present.
We wensen je van harte beterschap zodat we elkaar volgend jaar weer 
zullen treffen op de 30e Noordshow.

Donderdag- en vrijdagavond heb ik geslapen bij Gerda en Jan Krijthe, de 
onderkoning van de Noordshow zoals hij in de lokale krant wordt 
afgeschilderd.
Een regelneef 1e klas, die als hij met streekgenoten spreekt, voor mij 
onverstaanbaar is. Maar alles komt op z’n pootjes terecht en is op tijd klaar.
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In het midden van de ” hoenderhal” is een grote ruimte ingericht voor de 
diverse speciaalclubs. Voor onze club is Frans Assendelft de man die daar 
voor zorg draagt en dat doet hij met veel succes want we hebben al twee 
jaar de prijs voor fraaiste stand gewonnen. Hoe het dit jaar is afgelopen 
weet ik nog niet, maar de andere speciaalclubs  worden elk jaar inventiever 
en dus grotere concurrenten.
Vele fokkers en liefhebbers van informatie voorzien en zelfs enkele nieuwe 
leden er bij gekregen. Het is een ontmoetingsplaats voor de vele vrienden 
die je in de loop der jaren in deze mooie hobby hebt gemaakt..
Onze voorzitter Bas Vingerhoed was vrijdag druk in de weer met  het 
afnemen van examens. Sommige kwamen voor de eerste keer op anderen 
deden uitbreiding van bevoegdheid. Dat is een hele klus vooral als je 
kandidaten hebt die voor het maximum aantal rassen ,6,  in groot en kriel 
opgaan.

Nog even iets over de Prins Bernhard Hoeve.
De Noordshow zal daar in de voorste hallen nog tot en met 2010 gehouden 
worden maar er zijn plannen, die nog uitgewerkt moeten worden, om 
veranderingen in de toekomst te doen plaats vinden.
Men is voornemens om aan de kant van de grote parkeerterreinen de 
hoofdentree te maken en ook de hallen aan die zijde uit te breiden.
Dit is ook een van de redenen dat het onderhoud van de voorste hallen en de 
ontmanteling van de keuken en het horecagedeelte al is te merken.
Vandaar dat de catering werd uitbesteed.
Sorry maar dat was geen succes.
Persoonlijk heb ik de viskar gemist en over al het andere dat mis ging 
hoeven we hier niet uit te weiden. Daar zal intern bij het bestuur van de 
Noordshow heel veel aandacht moeten worden besteed.
Een keer mag je je vergissen, maar geen tweede keer. Want dan zijn de 
rapen gaar.
En daar ik toch al niet van rapen houd, laat maar zitten en zorg dat het in 
2009 weer ouderwets goed wordt.

Terug kijkende kunnen we toch zeggen het was weer een fantastische 
Show, waar wij als Speciaalclub voornemens zijn om ook volgend jaar weer 
onze clubshow onder te brengen.
Voorstellen om het inzenden van onze Noord Hollandse rassen te 
stimuleren zullen in de voorjaarsvergadering gepresenteerd worden.   
Frits Calf.
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Wie zijn de kampioenen van onze Clubshow.
Het aantal ingezonden dieren op de clubshow ondergebracht bij de Noord 
Show in Zuidlaren was soms tot tevredenheid maar vooral bij de krielen 
ook zeer bedroevend en vandaar hier de aantallen.

 33 grote Noord-Hollandse Blauwe hoenders als volgt verdeeld 
 15 hanen en 18 hennen, allen jonge dieren.
 18 grote Assendelfter hoenders, 14 goudpel en 4 zilverpel.
  7 Noord-Hollandse Blauwe krielen 
 6  Assendelfter krielen.
Vooral het aantal krielen dat is ingezonden is teleurstellend.
Het bestuur vindt dat volgend jaar er meer dieren ingezonden moeten 
worden.
Wij hopen dat de fokkers daar aan mee willen werken.
Er zijn vanuit het hele land vervoerslijnen, deze staan vermeld in het 
vraagprogramma van de Noordshow,  dus moet het voor velen van U 
mogelijk zijn om dieren via centraal vervoer in te zenden.
Op zaterdag 10 januari 2009 is het dan een mooie gelegenheid om dan zelf 
Uw dieren op te halen.
In het verslag van de Noordshow geeft het bestuur reeds aan dat wij in de 
voorjaarsvergadering met voorstellen zullen komen om dit te verbeteren.

De Clubkampioenen.
Noord-Hollandse hoenders.

          1e prijs    ; W.Noorloos                          Prent.
          2e prijs    ; H.J. ter Horst                        Boek Vorstelijk Vee
          3e prijs    ; A.Taks  Geen lid
          4e prijs    ; J.Th. Beumer                        € 5,-- 

Assendelfters.
          1e prijs    ; Mvr. G. de Boer-Ossebaar   Prent
          2e prijs    ; A.H.Wildeboer                     Boek Vorstelijk Vee
          3e prijs    ; A.H.Wildeboer                     € 8,--

Noord-Hollandse krielen.
          1e prijs    ; F.Theelen                             Prent.

Assendelfter krielen.
          1e prijs    ; Combinatie Homan              Prent.

Van harte gefeliciteerd met het resultaat en de prijzen zullen op de komende 
jaarvergadering op 15 maart in Amersfoort worden uitgereikt.
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Contributie betaling 2008.
Beste speciaalclubleden,
Het was de bedoeling om in het clubblad van de maand maart 
een acceptgiro toe te voegen voor de contributie betaling. Door 
vertraging bij de aflevering van de bestelling bij de drukkerij lukt 
dit niet.
Mag ik u verzoeken zelf een overboeking te maken en het bedrag 
van € 12,50 voor volwassenen en € 6,25 voor jeugdleden over te 
maken op postgiro 2350960 t.n.v. Assendelfter en N-H 
Blauwenclub te Limmen.

Het zou fijn zijn als U dit z.s.m. doet, want de kosten van de club 
gaan gewoon door. Alvast bedankt voor de medewerking.

Frits Calf , de penningmeester.

Wie helpt dhr. P. Jansen aan broedeieren. 
Wie kan ons clublid dhr. P. Jansen uit Hellevoetsluis helpen aan 
broedeieren van de Grote Noord-Hollandse Blauwe Hoenders.
Zijn telefoonnummer is 06-20493536.
Ook hier geldt alvast bedankt voor de hulp, om weer een fokker een 
beetje op weg te helpen in onze mooie hobby.

Onze kuikens verdienen opfokvoer.

Nu het voorjaar weer is aangebroken komen de kuikens weer uit het ei in de 
broedmachine vandaan. Belangrijk is dan wat voor voer geeft u ze.
Opgroeiende kuikens hebben speciaal voer nodig en zijn niet gebaat bij al te 
veel graankorrels. Daarin zit onvoldoende eiwit en dat hebben de kuikens 
juist nodig.
Opfokvoeders hebben een eiwit percentage van 18 tot 22 %.
Zelf gebruikte ik altijd de eerste weken een mengsel van Sivostart van 
Bogena  en opfokkruim. Wat ook belangrijk is, is schoon water. Kuikens 
laten nu eenmaal overal hun ontlasting vallen en het is dan ook erg 
belangrijk regelmatig, soms meerdere keren per dag, het water te verversen.
Als de kuikens wat groter zijn kan de drinkbak wat hoger geplaatst worden 
zodat de vervuiling niet meer zo snel plaats vindt.

8



Het is ook leuk om te beginnen met kuikens en hun hele ontwikkeling te 
volgen van piepend kuiken tot robuuste kippen.
In de periode van 5 maanden groeit een kuiken van ongeveer 30 gram uit tot 
een volwassen legkip, afhankelijk van het ras, tussen een en twee kilo.
Een volwassen kip is dus al gauw ruim 40 keer zwaarder dan een kuiken dat 
net uit het ei is gekomen.
Naast de enorme gewichtstoename verandert er ook veel in het lichaam van 
het dier; het donskleed wordt vervangen door een verenpak, het gehele 
legsysteem ontwikkelt zich en aan het einde van de groeiperiode begint de 
ei productie op gang te komen.
Voeding speelt een belangrijke rol bij al deze processen.
Groei bij kippen is vooral een snelle toename van eiwit bevattende weefsels 
( spieren, organen en veren) en calcium, fosfor en andere mineralen die 
voor en groot deel vastgelegd worden in het skelet. Er wordt vrij weinig vet 
gevormd.
Het vastleggen van eiwit en mineralen tijdens het groeiproces vraagt een 
aanpassing van de voeding. Deze bouwstoffen  hebben gemeen dat ze niet 
door andere stoffen in het lichaam worden aangemaakt. Alles moet dus uit 
de voeding komen.
Omdat ten opzichte van hun hoge behoefte de voedselopnamecapaciteit van 
groeiende kippen vooral in de eerste zes weken relatief laag is moet de 
concentratie eiwit en mineralen relatief hoog zijn.
Voor deze periode zijn speciale opfokvoeders verkrijgbaar met een eiwit 
percentage van 18% tot 22%.
Na zes weken kunnen de kuikens in enkele dagen overschakelen op 
opfokvoer van ongeveer 18% eiwit.
Deze voeders voor de opfokperiode worden ook wel aangeduid met 
opfokvoer 1 en opfokvoer 2. Vanaf ongeveer 20 weken kunnen de hennen 
over op legvoer. Als de leg eerder opgang komt, kan ook eerder legvoer 
worden aangeboden.
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Tips voor voeding voor opgroeiende kuikens.
* Begin in ieder geval in de eerste zes weken met een opfokvoer met 

minimaal       18% eiwit. Eventueel mengen met Sivo start van Bogena.
*  Voer in de eerste zes weken niet teveel bij ( granen, restjes eten) om 

”verdunning” van het eiwit in het rantsoen te voorkomen.
* Voer geen legvoer tijdens de opfokperiode.
* Een extra calciumbron is prima.
* Water is cruciaal, zorg voor schoon drinkwater.

Voor jonge kippen is speciaal strooivoer verkrijgbaar bestaande uit grof 
gemalen graan. Men noemt het wel Kuikenzaad 1 ( zeer fijn) en kuikenzaad 
II , is iets grover gemalen. Dit stimuleert het natuurlijke gedrag om te 
zoeken naar voer, maar vooral in het begin zeer matig gebruiken i.v.m. het 
lage eiwit gehalte.
Granen bevatten gemiddeld maar 10 % eiwit en wanneer veel graan wordt 
opgenomen gaat dit ten koste van de opname van het speciale kuikenvoer.
Het zelfde geldt overigens voor het voeren van etensresten zoals gekookte 
aardappelen en pasta.

Voor het ontwikkelen  van een goed skelet is calcium cruciaal. Samen met 
fosfor vormt dit mineraal het hoofdbestanddeel van het botweefsel.
Complete opfokvoeders bevatten voldoende van deze mineralen.
Ook hier geldt dat zeker in het eerste deel van de groeiperiode het bijvoeren 
van grote hoeveelheden graan en etensresten de balans in het rantsoen kan 
verstoren.
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Legvoer is ongeschikt in de opfokperiode.
De grote hoeveelheid calcium in dit voer ( tot meer dan 3% ) is 
noodzakelijk voor de eierschaalvorming.
Een zelfde hoeveelheid calcium in de opfokperiode leidt bij opgroeiende 
leghennen  echter tot afwijkingen in botgroei, verstoring van de opname van 
andere mineralen, nier falen en zelfs sterfte.
Het kan geen kwaad om al in een vrij vroeg stadium een extra calciumbron 
ter beschikking te stellen in de vorm van fijn gemalen schelpen.
De schelpengrit die in de handel is kan voor kuikens eerst nog even met de 
hamer wat fijner geslagen worden om te voorkomen dat de deeltjes te groot 
zijn voor opname door de kleine kuikens.
Maagsteentjes ( soms ook wel grit genoemd ) zijn geen calciumbron. Voor 
kippen zijn deze steentjes belangrijk voor het functioneren van de 
spiermaag waarin het voedsel verkleind wordt.
Ook hier geldt dat de grootte van het materiaal moet worden aangepast aan 
de opname capaciteit van de dieren.
Een beetje grof rivierzand in het hok is in de eerste weken voldoende.

WATER
Spier en orgaanweefsel bestaan voor ongeveer driekwart uit water. Ook 
voor deze categorie dieren is een goede watervoorziening dus noodzakelijk.
Als kippen drinken, gooien ze hun kop omhoog. Dit doen ze omdat ze water 
niet kunne slikken. Daarom maken ze gebruik van de zwaartekracht.
Kippen kunnen het beste drinken als de rand van hun watervoorziening 
gelijk is aan de rughoogte.
Tijdens de opfokperiode zal de hoogte van de drinkwatervoorziening 
regelmatig moeten worden aangepast.
Als u met bovenstaande adviezen rekening houdt , ben ik er van overtuigd 
dat het fokseizoen een doorslaand succes gaat worden.

Frits Calf

40 jaar N H D B  1968—2008.
Het was zaterdag 20 Januari 1968 dat in Utrecht de Nederlandse Bond van 
Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelfokkers vereniging werd 
opgericht.
Voorwaar en hartelijke felicitatie waard namens onze Speciaalclub.
In het Januari nummer van het Kleindier Magazine van dit jaar wordt daar 
uitgebreid stil bij gestaan in een artikel van Wim Voskamp.
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Wij van de Assendelfter en Noord-Hollands Blauwen Club zijn zeer vereerd 
dat een  fraaie kopstudie van een Noord-Hollandse Blauwe haan de 
voorpagina siert van dit mooie blad. Waarvoor onze hartelijke dank.

In de tijd dat ik bij de kleindiersport vereniging Aves-Alkmaar, bestuurlijk 
actief was, heb ik het genoegen gehad, met de man die 25 jaar lang 
voorzitter van de NHDB was goede contacten te hebben opgebouwd.
De heer Coen Aalbers kwam vele jaren als gerespecteerd en gewaardeerd 
keurmeester samen met de heer Veelen naar Alkmaar om daar te keuren.
Vele anekdotes werden dan opgehaald en nieuwste moppen uitgewisseld.

Dit jaar dus feest voor de NHDB en zij doet dat met diverse activiteiten.

Het begon al op de Noord Show, met het uitrijken aan alle inzenders van de 
“hoender afdeling” van een prachtige kunstzinnige NHDB Plaquette.
Het heeft de omvang van een ei, 17 cm hoog en 12 cm breed, gemaakt in de 
stijl van de bekende Oisterwijkse kunstenaar Henk Potters ( 1924-2003).
Zijn echtgenote Lieske die ook zeer kunstzinnig is heeft zijn werk 
voortgezet.
Speciaal voor de NHDB heeft zij deze uniek plaquettes in een beperkte 
oplage gemaakt.
Iedere plaquette is handgemaakt, ingetekend en ingekleurd.
Daarmede is een uniek kunstvoorwerp tot stand gekomen en is een 
waardevol verzamel object voor de pluimvee liefhebber ontstaan.

Maar er gaat nog meer gebeuren.
Op 8 Maart zal een Symposium gehouden worden over de “Toekomst van 
Hobbymatige Pluimveehouderij in Nederland”.
De NHDB doet dit samen met de Universiteit Utrecht, faculteit 
Diergeneeskunde.
Prominente deskundigen zullen de verschillende aspecten die verband 
houden met onze mooie hobby belichten en van deskundig commentaar 
voorzien.
Onderwerpen die op de agenda staan zijn alle gerelateerd aan de vraag,

De prijswinnaars van het afgelopen seizoen 2007-2008.

Het was weer een hele klus om in de aan mij toegezonden catalogussen de 
prijswinnaars te vinden. Soms, een heel enkele keer, klopten de prijslijsten, 
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maar meestal kwam het goed van pas dat ik vele jaren als 
tentoonstellingssecretaris actief was.
Ons prijzenschema is volgens mij heel eenvoudig. Voor de beide clubrassen 
zowel in GROOT als KRIEL hanteren we het zelfde schema.
Aan U fokkers let op of de prijzen goed in de catalogus staan vermeld.
Indien U meent dat in de onderstaande lijst van een bepaalde tentoonstelling 
iets niet in orde is, laat het me dan weten. Ook als een tentoonstelling 
helemaal niet in deze lijst staat, stuur me dan een foto kopie van de pagina 
uit de desbetreffende catalogus.

Dan nu de gewonnen ereprijzen.
Jeugdshow Laren Gelderland.

1e prijs Noord-Hollands hoenkriel Alicia Suiker €  8,--
2e prijs Noord-Hollands hoenkriel Alicia Suiker €  5,--
1e prijs Assendelfter kriel Erwin Homan €  5,--

WPKC Winschoten.
1e prijs Assendelfts Hoen F. Assendelft €  5,--
1e prijs Noord-Hollands Hoen F. Otterspoor €  5,--

Martini Show Groningen.
1e prijs Assendelfter kriel Comb. Homan €  5,--

Waterpoort Show Sneek.
1e prijs Assendelfter kriel I. Meijering €  5,--
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek €  8,--
2e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek €  5,--

Regge Show Rijssen.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek €  5,--

Hof van Twente Show.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek €  5,--

E P V Ede  District Show.
De prijzen op deze district show zijn al tijdens de tentoonstelling uitgerijkt.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek
2e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek
3e prijs Noord-Hollands Hoen J.Th. Beumer
1e prijs Noord-Hollands hoenkriel Alicia Suiker
2e prijs Noord-Hollands hoenkriel W. Veldhuizen

Provinciale Gelderland Show Bemmel.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J.G.van Heek €  5,-- ( 7 dieren )
1e prijs Noord-Hollands hoenkriel A.Suiker €  8,--( 14 dieren)

De Kaasstad-Show Aves Alkmaar.
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1e prijs Assendelfter kriel I.Meijering €  5,--
De Zaanstad Show Zaandam.

1e prijs  Assendelfts Hoen G. de Boer €  8,--
2e prijs  Assendelfts Hoen G. de Boer €  5,--

Gooise Pluimvee vereniging.
1e prijs Noord-Hollandse hoenkriel H.Meijer €  5,--

Purmerend en omstreken.
1e prijs Assendelfter Hoen G.de Boer €  8,--
2e prijs Assendelfter Hoen C. Bergen €  5,--
1e prijs Noord-Hollands Hoen J. Vessies €  5,--

Bollenstreek Show  Lisse.
1e prijs Assendelfter Hoen C. Bergen €  5,--
1e prijs Noord-Hollands Hoen    A.P. Bos €  5,--

Zeelandia Show.
1e prijs Noord-Hollands Hoen Mvr. W. de Haard €  8,--
2e prijs Noord-Hollands Hoen Mvr. W. de Haard €  5,--

Delta Show Middelburg.
1e prijs Noord-Hollands Hoen Mvr. W. de Haard €  8,--
2e prijs Noord-Hollands Hoen Mvr. W. de Haard €  5,--

Brabants Westhoek.
2e prijs Noord-Hollands Hoen J. Bals €  5,--

Made Noord Brabant.
1e prijs Noord-Hollands Hoen Alicia Suiker €  5,--

Nieuw Leven Roosendaal.
1e prijs Noord-Hollands Hoen J. van Heek €  8,--
2e prijs Noord-Hollands Hoen A. Suiker sr. €  5,--
1e prijs Noord-Hollandse kriel Alicia Suiker €  5,--

Peelhorst Show
1e prijs Noord-Hollands Hoen R. v/d Kerkhof €  8,--
   2e prijs Noord-Hollands Hoen J.Th. Beumer €  5,--
1e prijs Noord-Hollands kriel Fr. Theelen € 5,--

Maasdal Show.
1e prijs Noord-Hollands Hoen R. v/d Kerkhof €  5,--
1e prijs Noord-Hollandse kriel Fr. Theelen €  5,--
Dag van het Nederlandse Kleinvee in het verbouwde Pluimveemuseum 

in Barneveld
Op zaterdag 31 mei worden alle (oud) Nederlandse kleinveerassen getoond 
in het verbouwde en heropende Pluimveemuseum in Barneveld.
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De Nederlandse Hoenderclub organiseert dan in samenwerking met  
het Pluimveemuseum "De dag van het Nederlandse Kleinvee".
Te zien zullen zijn 20 hoender- en dwerghoenderrassen, 
16 duivenrassen, 10 konijnen rassen en 5 watervogelrassen. 
Al deze rassen zijn ontstaan op Nederlandse bodem soms al honderd of  

meer jaren geleden.

Op vrijdag 30 mei om 16.00 uur wordt 
het geheel uitgebreide en deels 
vernieuwde pluimveemuseum in 
Barneveld officieel heropend door 
burgemeester Jos Houben van 
Barneveld. Ter gelegenheid van deze 
heropening vindt een dag later op 
zaterdag 31 mei een presentatie plaats 

van alle Nederlandse kleinveerassen.
In Nederland zijn begin vorige eeuw diverse hoender-, dwerghoender-, 
duiven-, konijnen en eendenrassen ontstaan. Er zijn echter ook rassen, die al 
vanaf begin van de jaartelling in ons land voorkomen.
De konijnenrassen zijn van wat jongere datum. Veel van deze rassen 
dreigden in de tweede helft van de vorige eeuw te verdwijnen. Na de 
tweede wereldoorlog ontstonden hoog productieve rassen omdat de vraag 
naar (goedkoop) voedsel toenam. Bij veel hobbyisten verdwenen ook de 
kippen en duiven vaak door plaats- en tijdsgebrek. Gelukkig ontstond in de 
zeventiger jaren het besef dat de oud Nederlandse rassen uniek genetisch 
materiaal bevatten. De Nederlandsche Hoenderclub, (al sinds 1900) en de 
stichting Zeldzame Huisdierrassen beijveren zich voor het behoud van deze 
oude rassen. Daardoor zijn veel oude rassen voor uitsterven behoed 
alhoewel sommige rassen nog erg zeldzaam zijn.
Naast de dieren is er ruim informatie voor handen over het houden en 
verzorgen van kleine huisdieren. Ook zijn er gerechten te proeven van de 
eieren van de Nederlandse rassen. Zo kan men zelf ervaren dat een eitje 
van een oud Nederlands ras veel meer smaak heeft dan die van de 
moderne scharrel- of kooikip.

Voor nadere informatie over deze dag kan men desgewenst kontact 
opnemen met de secretaris van de Nederlandsche Hoenderclub de heer W. 
Bleijenberg,Vossestaart 5 in Wilnis tel: 0297-281896, 
e-mail ned.hoenderclub@zonnet.nl. Of met het Nederlands 
Pluimveemuseum, tel. 0342-400073, e-mail:info@pluimveemuseum.nl
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Verslag van mijn keuring van de Noord Hollands Hoenders op de 
Noordshow.

Om 5.30 uur gingen Frits Calf en ik van huis. Wij hebben nog twee 
personen opgehaald en zijn toen als een speer naar Zuidlaren gereden. 
Onderweg nergens een file, maar we kwamen amper de Prins 
Bernhardhoeve binnen of wij stonden in een enorme rij voor de koffie. Dit 
herhaalde zich onder de middag ook toen wij wilden gaan eten. Ik had een 
volle keuring en heb met Frans Assendelft, die mijn schrijver was, overlegd. 
Wij waren het er over eens dat we eerst de keuring af zouden maken en 
daarna richting de boerenkool zouden gaan.
Ik begon de keuring met de grote Noord Hollands Hoen hanen. Voor mij 
was het de eerste keer dat ik zo’n grote groep NH hoenders te keuren kreeg. 
Voor ik begin met mijn keuring loop ik altijd eerst langs de kooien om zo 
op het oog de mooiste dieren er al uit te halen. Boven de kooien hangen 
kaartjes waarop naderhand de predicaten geplakt worden. Vind ik een dier 
fraai, dan vouw ik een hoekje van zo’n kaart even om zodat ik later 
nogmaals kan kijken of de dieren een fraai type hebben. Ik heb vooraf nogal 
wat van die hoekjes omgevouwen. Dat gaf de burger en mij moed. Mooie 
forse dieren zaten er in de kooien.
Dat wil dan nog niet zeggen dat het ook allemaal F dieren zijn. Ik zal niet 
alle dieren bespreken. Dat kon u op de kaarten lezen, maar ik wil hier en 
daar een dier eruit lichten en aangeven wat er naar mijn mening beter kan.
In kooi 380 een prachtige forse haan met F type, maar hij liet het in de 
slagpennen wat zitten.
In kooi 384 zat ook een hele mooie haan maar bij dit dier stonden de sikkels 
dwars ingeplant.
De hanen van Beumer lieten wat veel tekening in dons zien. Dit kwam ik 
ook bij zijn hennen wel tegen. In kooi 386 zat een haan die misschien nog 
iets beter afgerond had kunnen zijn in staart, maar hij had een prachtige 
kleur en een prima tekening. Dat werd de1ste F.
De hennen zagen er ook veel belovend uit, hoewel ik begon met een o. Dit 
dier had een bijzonder slechte kam. De volgende twee hennen waren mij te 
bol op de rug. Hen 399 had erg lichte ogen. In kooi 399 en 400 twee hennen 
met veel tekening in dons en erg lichte oren. Hen 401 was in hals niet 
compleet. Toen kwamen de dieren van Beumer. Ik meen dat ze allemaal 
begonnen met F type. Hen 402 was getekend in dons, hen 403 had erg bleke 
ogen en hen 404 vond ik wat hard van kleur en bij dit dier zat er tekening in 
het dons. In kooi 407 zat een hen waarvan de tekening niet over de hele 
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veerbreedte liep. Hen 408 liet ook tekening in het dons zien en de kamhiel 
liep wat stijl op. Het laatste dier moest ook schoner in dons en de kamhiel 
moest ook beter. Mijn mooiste dier werd de hen in kooi 406. Ik heb daar 
terecht nogal wat commentaar op gekregen. Nu doet een keurmeester het 
vaak niet goed voor degenen die niet in de prijzen zijn gevallen, maar ik 
moet toegeven dat het winnende hennetje veel forser van bouw had moeten 
zijn. Dat zag ik later toen ik nog eens langs mijn keuring liep. Het NH hoen 
is tenslotte ook een vleesras. Ik zal vertellen hoe ik er toe ben gekomen om 
voor deze hen te kiezen. 
Ik had vooraf gehoopt al enige F predikaten te kunnen toekennen. Gaande 
weg bleek dit niet zo te zijn. Op een gegeven moment zie je dat je 
langzamerhand aan het eind van je keuring komt en je hebt nog steeds geen 
F toegekend bij de hennen. Dan komt er een dier dat een F type laat zien op 
dat moment, gecombineerd met een fraaie kleur en tekening. In mijn 
enthousiasme heb ik toen te weinig aandacht geschonken aan het volume 
van het dier. 
Je bent nooit te oud om te leren. Dit zal mij niet gauw weer overkomen.
Beste mensen let er op dat er niet te veel tekening in het dons voorkomt. Let 
ook op de oorkleur. Die moet rood zijn. Bij sommige dieren waren de oren 
echt te wit.
Ik wil Frans Assendelft nogmaals bedanken voor zijn hulp als schrijver. 
Volgens mij heeft hij kramp gekregen, want wij moesten 90 dieren van een 
predikaat voorzien. Frans is plezierig gezelschap en een vlotte schrijver. 
Frans nogmaals bedankt.
Overigens was de boerenkool na afloop niet te pruimen.
Ide Meijering.
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Met Arrensleden ringsteken op de kunstijsbaan in Alkmaar.
Op maandag 17 maart 2008 zullen op de kunstijsbaan “De Meent” in Alkmaar fraai 
aangeklede arrensleden op de ijsvloer hun kunsten vertonen.
Een bijzondere primeur want ringsteken met arrensleden is door het lang uitblijven 
van echte strenge winters een zeldzaamheid aan het worden. De laatste keer op 
natuurijs was het in februari 1996 in de dichtgevroren haven van Medemblik.
In West-Friesland moeten we daar zelfs voor terug naar de strenge winter van 1928 
voor 30 centimeter  stevig ijs waarover de paarden konden daveren dankzij 
wekenlang vriesweer. Om precies te zijn was dat op 4 januari 1928, dat is ruim 80 
jaar geleden.
Het is een feit waar we genoegen mee moeten nemen; het warmere klimaat bij ons 
maakt het steeds minder waarschijnlijk dat we- net als het houden van een 
-Elfstedentocht- ooit nog zullen ringsteken op het ijs.
Maar in Alkmaar wordt dit winterse tafereel toch weer tot leven gewekt dankzij een 
aantal sponsors en vrijwilligers en paardenenthousiasten.
Alles in het programma op de 17e Maart draait om ijsplezier en paarden, met 
daarbij kleurige schoonrijders die zwieren en zwaaien, net als de ringstekers in 
authentieke kleding.
Een spectaculair slot met vurige IJslanders die het publiek een groet brengen.
De paarden staan met kalkoenen onder de ijzers steviger op het ijs dan op straat.
Huub van Tartwijk uit Twisk heeft een ‘Arrentikker” aan de hand van een originele 
slede gemaakt.
Al jaren wist hij bij een boerenfamilie een slede te staan, waar hij zijn zinnen op 
had gezet. Maar de familie wilde er niet van af. Het was een erfstuk dat al 
generaties lang in de familie was en dat was niet te koop. Wel mocht hij de maten 
opmeten om dan mallen te maken en de slede een op een te kopiëren.
Alles is in detail nagemaakt en ook de versieringen zijn fraai beschilderd.
Een jaar heeft hij er over gedaan, met de bellenstrengen, het klokkenspel en het 
speciale arrentuig.
Met trots laat hij de verzameling zien. Bij het hoofdstel, dat is ingelegd met kleine 
schelpen hoort een verhaal.
In de tijd van de V O C en later namen Nederlanders de schelpen die in Nieuw-
Guinea als betaalmiddel golden, mee van hun reizen om mee te pronken.
Ook de bellenstrengen en klokkenspellen hadden een functie.
Je kon van verre al horen wie er aan kwam, of de ar van de dokter, de dominee of 
een rijke boer was. Allemaal hadden ze verschillende toonhoogten.
Als u van folklore houdt dan is dit een uitgelezen mogelijkheid om nostalgisch weg 
te zwijmelen in het rijke verleden, toen er nog geen televisie was en internet etc.
Frits Calf.

.
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Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwe Club 1 januari 2008
Secr/penn.m. F.J.E. Calf, Vredeburglaan 27 ,1906 WN  Limmen,  email; fjecalf@quicknet.nl 
Telefoon: 072-5333612, Postgiro: 2350960
Ledenlijst. Dikgedrukte leden zijn fokkers, die jaarlijks een aantal dieren groot brengen.
_____________________________________________________________________________________
M. Aben Beelenweg  15 5455 RH Wilbertoord 0485-453449 NHb kr
A.J. Andriesse Oude Maasdijk 32 6621 AC Dreumel 0487-572570 Ass gr
Mevr. H. Aslander Botterstraat 18 1443 EV Purmerend 06-44800424 NHb gr
F.A. Assendelft Hoofdstraat 143 9686 VH Beerta 0597-331370 Ass/g gr
J. Bals Herelsestraat 221 4726 SR Heerle 0165-302831 NHb gr
J. Bark Noorderstraat 2 1486 MX West Graftdijk 072-6411678 NHb gr
S. Beentjes Benedenweg 188 1834 AP Sint Pancras NHb
C. Bergen Dorpsstraat 860 1566 EX Assendelft 075-6871909 Ass/g/z gr
R.J. v.d. Berg-Lavies Broekstraat 19 6999 DE Hummelo 0314-382197 NHb gr
J.Th. Beumer Roekelse Bosweg 1 6731 SH Otterlo 0318-591427 NHb gr
A. Bleijenberg De Kweek 33 6741 EV Lunteren 0318-485181 NHb kr
Mw. G. de Boer Purmerenderweg 19 1461 DB Z.O. Beemster 0299-401289 Ass gr
K. de Boer De Nieuwe Plantagie  1 1851 EA Heiloo 072-5332322 NHb kr
J. v.d. Bogaerde Dr. S. Mansholtweg 16 1771 CS Wieringerwerf 0227-604271 Ass gr
S. Bode M. Breetstraat 11 1752 AG St. Maartenbrug 0224-561175 Ass/g kr
Dr Ir A. Boks Lierderstraat 61 7364 BK Lieren Keurmeester
B.A. Boonstra Gijsselterweg 41 7963 PG Ruinen 0522-471841 NHb gr
Mw. A. Booy-Geverink Leppersweg 1 7437 PH Bathmen 0570-541066 NHb gr
B. Bos Achterweg 5 2376 AX Nwe Wetering 071-3316211 NHb gr
E. H. Brakke Bokt 13 a 5633 BG Eindhoven
Mvr.A.v/d Broek Laarweg 1 4171 KE Herwijnen 0345-619488
F. Bromet-Bianchi Monnickendamwg 47 1452 PM Ilpendam
H. Brons Grote Belt 3 9933 GE Delfzijl 0596-618088 NHb gr
S. Buikema Maarweg 85 9981 TA Uithuizen 0595-431373 NHb gr
F.J.E. Calf Vredeburglaan 27 1906 WN Limmen 072-5333612 Secretaris
P.D. van Dam Rugers v.Rozenburgln 11  3744 MC Baarn 035-5410287 NHb gr
Bert Daudeij Rector Frederiklaan 13 1851 AD Heiloo 072-5339673 Ass gr
J. Dekker Parklaan 1b 1561 CM Krommenie 075-6282001 Ass/g/z gr
Jaep van Dijk Veerallee 53 8019 AE Zwolle 038-4231095 NHb gr
Jeroen van Dijk Tollebekerweg 16 8309 RK Tollebeek 0527-651696 NHb gr
W. van Dijk Afweg 8 3911 VG Rhenen 0317-413744 NHb gr
J.K. Dijkstra Mevr. Verzetslaan 22 8454 KL Mildam 0513-631821 Ass gr
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Mw. J. Dik Rijkswegwest 6 1251 CK Laren NH 035-5380836 NHb gr
E.C.J. Dissel Kleinekade 47 4461 AS Goes 0113-232800 Ass/g gr
B. van Ditmars Scherpakkerstraat 14 5491 BE Sint Oedenrode 0413-490523 NHB  gr
G.B.J. van Dommelen Chopinstraat 17 7391 SE Twello 0571-271109 Keurm.
J. Eikelenboom Corellihof 15 1431 ZX Aalsmeer 0297-223379 NHb kr
F.C. Engel Oosteinde 27 1483 AC De Rijp 0299-674685
Comb. Gahrmann Weipoortseweg 14 2381 NB Zoeterwoude 071-5801964 Ass/s kr
A. Geut Olde Blenkestraat 6 7443 RH Nijverdal
G. Glastra Soetendaalseweg 14 6721 XB Bennekom 0318-416953 Keurm.
A. de Graaf Zand en Jaagpad 25 1396 JB Baambrugge 0294-266878 NHb gr
A. Grimbergen Larixplantsoen 52 1702 XJ Heerhugowaard 072-5712573
K. de Groot Langstraat 13 8131 BA Wijhe 0570-521269 Ass gr
Mevr. W. de Haard ’t Zwint 1 4436 NA Oudelande 0113-548152 NHb gr
F.W. ten Hacken Kolkweg 1 1719 NL Aartswoud 0229-582217 NHb gr
J. van Heek Holtentorenseweg 37 7461 VH Rijssen 0548-517771 NHb gr/kr
D.J. Helms Brederodewende 15 2182 VH Hillegom 0252-519990 NHb gr
J. Hes Hogeweg 2 1901 MD Bakkum 072-5051484 Ass gr
K. v.d. Hoek Hondenbergseweg 1 8191 KV Wapenveld 038-3759545 Keurm.
SH.G.J. Holterman Dammerweg 11 1394 GM Nederhorst/Berg 0294-251181 NHb gr
E. Homan Norgerweg 109 9494 PA Yde 050-4061737 Ass kr
J.W. Hondelink Mr. Nennstiehlweg 20 9367 PD De Wilp 0594-642252 NHb gr
H. Hoorn Benedenweg 268 1834 BC St. Pancras 072-5623506
H.J. ter Horst Borgerweg 50 9563 TJ Ter Apelkanaal 0599-324377 NHb gr
G M van den Hout Rijksehoevestraat 6 5042 EH Tilburg 06-12681288 NHB gr
A. Houtman Nieuweweg 24 1687 BA Wognum 0229-573865 Ass/g gr
J.R.S.M. IJpma Bleekmeerweg 8 1738 DR Waarland 0226-423003 Keurm.
Ir.H Janssen St Jorisweg 10 5963 ND Hegelsom 077-3983086 Ass +NHb gr
P.C.J.Jansen Bruggehoofd 50 3223 DD Hellevoetsluis
R van de Kerkhof St Josefweg  51 5953 JL Reuver 06-28566210 NHb gr
J.P. Kleverlaan P. de Hooghlaan 2a 3761 AR Soest Ass gr
H. Klok Siniastrjitte 36 9134 NZ Lioessens NHb gr
P. Koedood Nassaustraat 152 2983 RK Ridderkerk 0180-410418 Ass gr
W. Koolmees Bredeweg 68 2752 AB Zevenhuizen Ass gr
A. Kooy Noordervaart 69 1841 JB Stompetoren 072-5039208 Ass gr
R. Kreton Julianastraat 1 3621 EG Breukelen 0346-263225 Keurm.
E. Krielen-Bense Heerenweg 65 1768 BJ Barsingerhorn
P. Kroon Maanderweg 25 6711 NC Ede Redactie Avicultura
Mvr.A. Kunstman-Snippe Hoofdweg 128 9421 PA Bovensmilde 06-23900746 NHb gr
G. Lagerwey Kon. Julianalaan 71 3832 BB Leusden-Zuid 033-4943602 Ass gr+kr
R. de Lange Mientweg 60 1732 LG Lutjewinkel 0224-540747 NHb gr
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H.Lankveld Dorpsstraat 24 7136 LL Zieuwent 0544-351945
Fam. Lemans Kanaal Noord 117 7317 AA Apeldoorn 055-5218265 Ass gr
J.P. Lingbeek Oude Hornweg 63 9677 PM Heiligerlee Ass kr
S. Loeve Marijkestraat 35 2661 GB Bergschenhoek 0105213662 NHb gr
Mevr E. Luyben Pr. Bernhardstraat 27 4471 PW Wolphaartsdijk 0113-581307 NHb gr
I.N. Meijering Kanaaldijk 76 1931 GA Koedijk 072-5615793 Ass kr
H. Meijer Magneetveld 1 1359 JA Almere 036-5329560 NHb kr
G. Meinen Huttenbuscherstr 21 D-27726 Worpswede*Duitsland  +49-4794649 Ass gr
P.P.Metselaar Westeinde 9 1674 PP Opperdoes 0227-545234 NHBl gr
B. Mombarg Zuurseweg 40 9321 HJ Peize 050-5032912 NHb+Ass/kr
G.R. Monsees Kloosterlaan 110 1861 SH Bergen 072-5894713 NHb kr
H.P.J. de Nijs Brondijk 3 4538 PM Terneuzen
G. Noordhoff Mudaheerd 48 9737 XA Groningen
W. Noorloos Rijksweg 161 4255 GK Nieuwendijk 0183-401668 NHb gr
F. van Oers Smidserweg 18 6151 AD Munstergeleen 046-4519690 Keurm.
F. Otterspoor Hoofdstraat 97 9635 AT Noordbroek 0598-453794 Ass/gr
G. Parlevliet Dennenlaan 5 6705 BX Wageningen 0371-483472 Ass gr
H. Pater Duikerstraat 55 7887 CB Erica 0591-303381 Keurmeester
H.W. Peitsman Hoogeweg 11 1851 PG Heiloo 072-5338732 NHb gr
J.H. Peek Wormerweg 33-34 1464 NC West-Beemster 075-6411480 Ass gr
J. v.d. Post-Scheffers Kniplaan 5 2266 GJ Stompwijk 070-3279465 NHb dw
D.P.J. Posthuma Al. Risaeusstraat 2a 7772 AV Hardenberg 0532-267652 NHb gr
R. Puijker Bernhardstraat 14 6657 AE Boven-Leeuwen 0487-593126 NHb gr
S. van Randen Berkmeerdijk 19 1713 KX Obdam 072-5711200 NHb gr
M.G. Rietveld Molendijk 4 2415 NA Nieuwerbrug a/d Rijn,  0348-688330 NHb gr/kr
A. van Rijn Veursestraatweg 196 2265 CJ Leidschendam 070-3271147 NHb dw
J. Ritsma Houtwal 19 9363 XM Marum 0594-642482 NHb gr
Mw. L.A. Saft Dorpsstraat 231 1531 HE Wormer 075-6423501 Ass gr
N. Schreuder Iepenlaan 18 1161 TD Zwanenburg 020-4978118 NHb
D.A. SolNoordeinde 75 2761 BR Zevenhuizen 079-5936226 Ass gr
N. Sosef Nieuwlandsedijk 140 3151 XK Hoek van Holland 0174-385464
Mevr. M. v. Slooten Het Moor 28 9822 BH Niekerk 0594-500822 Assgr
S.H. Stoop Wettermunt 26 9251 TJ Bergum 0511-482606 Ass/z gr
A, Suiker- de Werd Kapelbergstraat 2 5271 VB St Michielsgestel 073-5513388 NHb gr
J.R. Suiker Kapelbergstraat 2 5271 VB St Michielsgestel 073-5513388 NHb gr
Alicia Suiker  jlid Kapelbergstraat 2 5271 VB St Michielsgestel 073-5513388 21-09-94
A. Taal Vinkendreef 21 3910 Neerpelt 3 België
C.W. Terwindt-Nuyens A. Pauwlaan 4 2101 AK Heemstede 023-5280532
G. Tesselaar Spanbroekerweg 112a 1715 GS Spanbroek 0226-351990 Keurm.
A.Teunissen. Zeedijk 9 7397 AW Nijbroek 0571-292382 N-H Bl gr
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H. Trip Lies 42a 8895 KT Terschelling 0562-449160 N/H Bl gr
Fr. Theelen Oude Venloseweg 58 5941 HG Velden 077-4722903 NHb dw
J. Ubels Langeleegte 55 9641 GR Veendam 0598-633299 NHb k
H. v. Veldhuisen Wagenpad 16 1771 RM Wieringerwerf 0227-555289 NHb gr/kr
W. Veldhuizen Zeggelaarspad 2 6741 LP Lunteren 0342-412433 NHb kr
A. Verhoef Valkenierstraat 1 2984 AZ Ridderkerk 0180-412133 Ass gr
J. Vessies Oosterweg 23 1968 KM Heemskerk 0251-247181 NHb gr
B. Vingerhoed Kleis 63 1911 MD Uitgeest 0251-314143 Ass/g/c kr
G.P.A. Vis Uilenhoeve 15 1462 JR Midden-Beemster 0299-684597 NHb kr
M.S.A. Walraven Kronenburgerplaats 44 6511 AW Nijmegen 024-3230070
Walnoothoeve de Comb Oude Bredasepostbaan 17 4741 SM Hoeven 0165/384419
L. Warners Dorpsstraat 21 9482 PA Tynaarlo Àss/g gr
A. Wildeboer Ds. van Raalteweg 48 7946 AH Wanneperveen 0522-281442 Ass gr
J.K.Wit Tolkerdijk 8 1742 HB Schagen 0224-551239 NHb  gr
K. Wijnen Vrijerbergweg 10 7371 AA Loenen 055-5051701 NHb gr
Mw. M. van Wijnen Waaldijk 63 5305 CC Zuilichem 0418-673604 NHb gr
J. Zanen Venuslaan 35 2957 HL Nieuw Lekkerland NHb gr
Mw. A. de Zwaan Vikarieenweg 10 3882 PB Putten 0341-361187 NHb gr
M.R. de Zwart Meent 4 2931 LE Krimpen a/d Lek 0180-522403
S. Z. Huisdierrassen. De Drieslag 30 8251 JZ Dronten 0321-387941 Rassenclub.
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